
Aanvraagformulier voor subsidie 

wijkplatforms  

 

 

 

 

 

Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van 

een activiteit. Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag.  

Uw aanvraag stuurt u naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA NIEUWEGEIN 

Mailen kan ook: gemeente@nieuwegein.nl 

 

Meer informatie over het invullen van dit formulier vindt u op www.nieuwegein.nl/subsidies 

Neem bij vragen contact op met uw contactpersoon voor subsidies bij de gemeente of mail naar 

subsidie@nieuwegein.nl 

 

 

1. Gegevens aanvrager 

Naam organisatie Wijknetwerk Batau-Zuid 

Vestigingsadres  Lichtegaarde 22, 3436 ZV Nieuwegein 

IBAN-nummer NL 52 RABO 0331 0268 48 

 

Tenaamstelling bankrekening Movactor 

 

Nr. Kamer van Koophandel nr. n.v.t. 

 

Rechtsvorm (stichting, vereniging of 

anders, namelijk) 

n.v.t.  

 

 

 

2. Gegevens contactpersoon 

Achternaam contactpersoon v.Montfoort 

 

Voorletter(s) contactpersoon M. 

 

M/V ☒       M 

☐     V 

Correspondentieadres  

Alleen invullen als dit niet gelijk is aan het 

vestigingsadres. 

Braamgaarde 56, 3436 GP  Nieuwegein 

 

Functie bij de organisatie Secretaris 

 

E-mail wnw_batauzuid@hotmail.com 

 

Telefoon Vast: 030 6037531 Mobiel: 06 33712445 
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3. Gegevens activiteit(en) 

Naam van de activiteit(en) Initiatieven in de wijk 

Doel van de activiteit(en)  Het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale 

samenhang in de wijk. 

Totale kosten van de activiteit(en) € 12,292.00 

Hoeveel subsidie vraagt u? € 4.923,77 

(de maximale subsidie van € 6.485,00 min het 

teveel aan algemene reserve van € 1.561,23) 

Startdatum van de activiteit(en) 1-1-2023 

Einddatum van de activiteit(en) 31-12-2023 

Plaats van de activiteit(en)? De wijk 

 

4. Andere bijdragen 

Vraagt u voor uw activiteit(en) een 

bijdrage aan andere subsidieverstrekkers, 

fondsen en/of sponsors? 

☒ Ja, ga verder met vraag 5 

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag 

 

Waarom doet u geen beroep op andere 

organisaties en instellingen voor de 

financiering van uw activiteit(en)? 

n.v.t. 

 

 

5. Begroting en activiteitenplan 

Bij dit aanvraagformulier voegt u een begroting en activiteitenplan volgens bijgevoegd 

format. U vult de gegevens aan en vermeldt: 

a. Overige inkomsten (andere subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsorgelden, entreegelden, 

contributies, overige deelnemersbijdragen, eigen middelen en andere inkomsten) 

b. Uitgaven die direct gekoppeld zijn aan de activiteit(en). 

c. Een toelichting op de inkomsten en de uitgaven. 

 

6. Reserves  

Uw algemene reserve op 31 december van het 

afgelopen kalender jaar 

€ 13.031,23 

  

Uw bestemmingsreserve op 31 december van het 

afgelopen kalender jaar (bestemmingsreserves  waar 

de gemeente toestemming voor gegeven heeft) 

€ 0 

 

 

7. Ondertekening 

Ondergetekende verklaart deze aanvraag en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld en op 

de hoogte te zijn van de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015 en in 

de Subsidieregeling Nieuwegein 2019. Deze documenten kunt u inzien op 

www.nieuwegein.nl/subsidies 

Plaats en datum Nieuwegein,  

Naam Hans Schenk, voorzitter ai 

Handtekening  
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